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Jule-
frokosten
taget med

storm ..!
Se side 8

Søndag den 28. november åb-
nede PAP dørene for årets jule-
træsfest, som igen i år blev
holdt i hallen på Strandlodsvej.
Folk kom strømmende fra nær
og fjern - sikkert også fra per-
sonalebutikken, der samme dag
havde juleåbent.

Vi var cirka 100 voksne og
100 forventningsfulde børn,
så der var trængsel og alarm.

J ulefesren startede med at de
verdensberømte klovne -

i Danmark - Charlie & Binalto
underholdt til stor jubel for
børnene og for næsten lige så
mange voksne. Da klovneri-
erne var færdige, fik børnene
pølser, sodavand, og kæmpe is-
pinde, og de voksne fik gløgg
og æbleskiver.

Så kom julemanden ...
Endelig skulle der kaldes på ju-
lemanden, og omsider kom

han, og han havde taget nissen
Julius med. Så blev der danset
og sunget af hjertets lyst, og en-
delig blev spændingen udløst,
børnene fik deres gaver - meget
flotte gaver vil jeg sige. Gave-
papiret fløj rundt om ørerne på
ungerne, og så skulle der leges,
selvom de voksne gerne ville
ud af døren.

Som afslutning på festen fik
alle børnene en STOR godte-
pose, da de gik hjem.

Tak til Karin
Jeg vil gerne her benytte lejlig-
heden til at give Karin Nielsen
et stort bravour, fordi hun -
helt alene - fik afviklet en så
vellykket juletræsfest for vores
børn og børnebørn, meget flot
Karin, vi glæder os allerede til
næste år.

Inge Pedersen
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Uortodoks belysning i Frederikshavn

Skandiatorv er med sine ca.
1250 m2 »ankornsttorvet«,
som godt 4 millioner af byens
gæster hvert år går hen over
på deres vej mod Frederiks-
havn centrum. Torvet er her
sidste sommer blevet totalren-
overet, og det færdige resultat
blev indviet ved en festlig ce-
remoni den 4. juni 1999.

Torvet skal udtrykke det
bykoncept, som man har i
Frederikshavn. Belægningen
er derfor udført i solide ru-
stikke materialer, som passer
til den lidt vindblæste by.
Bl.a. er der lavet en stor, flot

kompasrose udført af granit-
fliser fra Bornholm. Mod øst
afgrænses torvet af træer og
stålplader. Disse signalerer rå,
ubehandlede skibssider, og
nedad tre af pladerne risler
der vand - et symbol på det
maritime Frederikshavn.

Philips på pladsen
For at de mange gæster, som
passerer torvet, skal føle sig
trygge - også i aften- og nat-
tetimerne - er der arbejdet
meget på, at pladsen skal
virke lys og venlig i de mørke
timer. Samtidig er torvet gjort

Skandiatorvets overordnede belysning er udført med ti
LightColumn parklygter med asymmetrisk top og mast medfire

langsløbende lysåbninger - her ses et par af dem.
Desuden sørger ti nedfældede Pompet-projekterer for

effektbelysning nedefra af træerne langs kanten af torvet.
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I mørke markeres kompasrosens
konturer af fiberlys langs kan-
terne. Ved ftstlige lejligheder
kan lyset skifte mellem flere
farver - til daglig er det hvidt.

spændende ved at anvende
ikke helt almindelige belys-
ningsarmaturer.

Kompasrosens hovedlinier
bliver i mørke fremhævet
med nedfældede fiberlys-side-
lys-kabler og små nedfældede
projektører for fiber-endelys-
kabler. For at fremhæve de
rustrøde stålplader og plader-
ne med det rislende vand i
torvets østside er disse belyst
med fiberlys fra 21 små pro-
jektører, som er nedfældet i
belægningen.

Mulighed for fest og farver
Fiberlyset på torvet leveres fra
syv generatorer, som er an-
bragt i tre brønde, placeret
under hensyntagen til fiber-
lyskablernes maksimale læng-
de og generatorernes ydeevne.
Generatorerne har indbygget
farvehjulsfilter. Til daglig
bruges kun det hvide lys, men
når der er fest i byen, anven-
des farvehjulsfiltrene til at
skabe stemning med veks-
lende gult, rødt, blåt og hvidt
lys.

Sven Brorsen



Der er nu næsten gået et år,
siden vi flyttede ind her på
Frederikskaj, og jeg tror ikke,
at nogle af os havde fantasi til
at forestille sig, hvor stor inte-
ressen ville blive for at se,
hvorledes vi har indrettet os
i vores nye domicil.

Den offentlige sektor, insti-
tutioner samt det private er-
hvervsliv - de har alle været
her for at se, hvorledes en mo-

2000 bliver et år med nye
udfordringer -
også for Philips Danmark
derne virksomhed bor og ar-
bejder i dag. Jeg synes, vi med
rette kan være stolte over,
hvorledes vi har sat en ny
standard. Det er sjældent, at
har Philips været en så stor
eksponent for fremtiden som
med vores nye hus.

På ledelseskonferencen i
november blev der truffet be-
slutninger, der bl.a. betyder,
at chefgruppen i Philips Dan-
mark vil samarbejde på en ny
og bedre måde. Desuden tror
jeg også, at vi med disse og
andre beslutninger flr mulig-
heder for at sætte nye standar-
der for, hvorledes konglome-
rater kan fungere sammen og
udnytte den skjulte synergi,
som ofte findes i konglomera-
ter. Jeg tænker her på fælles
udnyttelse af kundedatabaser,

kundearrangementer samt
hele vores tværgående interne
og eksterne kommunikation.

Ja - jeg ved, at der i løbet af
1999 skete mange ændringer,
og at der også i 2000 fortsat
kan ske mange ændringer,
men ingen kan eller vil for-
hindre os i at arbejde sammen
på en konstruktiv måde til
gavn for alle parter. Dette vil,
som jeg ser det, blive en af det
kommende års udfordringer.
Og husk at vi kun kan be-
brejde os selv, hvis det ikke
lykkes.

Internetter vil blive en an-
den af de store udfordringer,
vi står overfor. Vi har fra Phi-
lips Danmarks side tøvet lidt,
før vi kastede os ud på nettet.
Nu er koncernens net-infra-
struktur imidlertid klar, og vi

er selv ved at forberede os til
at gå på nettet. Det at være på
nettet er ikke et mål i sig selv.
Vi må med al vores kreativitet
prøve at markere os på en
måde, så de målgrupper, vi
henvender os til, flr lyst til at
se, hvad der gemmer sig bag
vores hjemmeside. Så udfor-
dringen bliver stor - ikke
alene for Philips Danmark
men for de enkelte PD'ere og
Business Units.

Men inden vi skal tage fat
på de nye årtusinde, vil der
være en velfortjent juleferie til
os alle, og jeg vil hermed øn-
ske alle Philips-medarbejdere
og deres familier en god jul
og et godt nytår.

Willy Goldby.

Kunstforeningens besøg i
»Jeg er ikke nogen god maler.
Det er jeg alt for begavet til at
være. For at være en god ma-
ler må man være lidt dum.
Jeg er et geni. Jeg er guddom-
melig.«
Ovennævnte citat af Salvador
Dali, blev fortalt af vores me-
get dygtige guide Lotte, den
dag Kunstforeningen var på
besøg på Arken.
Blandt de mange værker af
Dali som var med på udstil-
lingen, var også et fikserbil-
lede, der forestillede både en
rytter og et dameansigt. At
Philips-medarbejdere er op-
mærksomme folk, viste sig
ved, at pensionist Benny
Mortensen fik øje på endnu
et ansigt på billedet. Det im-
ponerede Lotte, og underteg-
nede hørte, at hun fortalte
om det i en senere rundvis-
ning. Det var en interessant
aften som Kunstforeningen
havde arrangeret. Efter rund-
visningen var det tid til en
bid mad i restauranten, men
skønt der var bestilt borde til
os, var udvalget af mad ikke
noget at skrive oml!

Lena Tolstrup

Arken
På rundvisningen fortalte vores

guide Lotte levende om de forskel-
lige skulpturer, billeder og teguin-

ger som Dali-udstillingen viste.
Til højre Dalis »Rumelejant«

fta 1980.

Dali er ikke kun surrealistiske malerier. Han lavede således også møbler inspireret af den amerikanskefilmdiva
Mae West(O, bronzeskulpturer og meget andet. Her er en glasskulptur, som forestiller en sammensætning af en bil
og en hest.
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2 nye mobiltelefoner fra PCC
I Her i december er Philips Consumer Communications på vej ud på markedet med to nye mobiltelefoner.

Det drejer sig dels om en ny, fuldvoksen udgave af den populære nngdomstelefon Savvy,
dels om en helt ny og elegant telefon Xenium i miniformat.

Philips
Savvy med
Dual Band
og stemme-
styring
Den nye Savvy indeholder
det seneste inden for GSM-
teknik og med nye funktioner
til endnu lettere håndtering.
Den er samtidig udstyret med
mange spændende funktioner
til at underholde og give en
ekstra dimension til kontak-
ten med familie og venner.

Stemmestyringen genken-
der ejerens stemme, og man
ringer op blot ved at sige nav-
net på den person, man vil
kontakte.

En vibratorfunktion er ble-
vet indført, så ejeren diskret
informeres om indkom-
mende opkald. Telefonen
vibrerer først to gange og be-

Xenium -
ny udsøgt
GSM i mini-
format
fra Philips

Med sit stilrene design og
unikke menu-navigering tilby-
der den nye Xenium en unik
kombination af stil, teknik og
ergonomi for sofistikerede
brugere, som vil have det ny-
este.

Ny menu-navigering
Det nye brugerinterface gør
telefonen meget lettere at an-
vende end andre mobiltelefo-
ner. I takt med at telefonerne
bliver mindre og indeholder
flere funktioner, bliver bruger-
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gynder derefter at ringe med
stærkere og stærkere signal.
Der er altså ingen chance for
at miste et indkommende op-
kald!

Send SMS med sjove
symboler
Savvy DB kan sende masser af
sjove og anvendelige symboler
via SMS. Nu behøver man
ikke skrive en lang besked.
Det er tilstrækkeligt blot at
sende f.eks. en fødselsdags-
kage, når man vil lykønske en
ven. Symbolerne findes på alle
Savvy-telefoner og kommer
op som »smileys«på telefoner
af et andet mærke.

Ud over lommeregner,
stopur og alarm har den sene-
ste Savvy-model har også den
populære biorytmekalender,
som viser dagsmulighederne
for held, kærlighed, energi og -.
succes - baseret på personens
fødselsdato.

Animeret display og
kompasknap
Det animerede display gør
brugen af mobiltelefonen

interfacet langt vigtigere. Phi-
lips har derfor udviklet et nyt
koncept med et stort grafisk
LCD-display. Det mest im-
ponerende er det unikke kar-
usselkoncept, hvor man skif-
ter mellem menuerne ved
hjælp af den nye pilotknap.
Forklarende, smarte ikoner
hjælper til med at identificere,
hvor man befinder sig i me-
nuerne - uafhængigt af sprog.

Din stemme bestemmer!
Xenium er udrustet med
stemmeopringning og med
stemmestyring af nøglefunk-
tionerne i menuen. Ligesom
Savvy kan den sende SMS-be-
skeder med symboler. Listen
over ekstra funktioner er i øv-
rigt lang og inkluderer 20 sek.
voicememo, nem regnema-
skine, spil samt 19 ringesig-
naler at vælge imellem. En
personlig kalender giver let
planlægning af møder og afta-
ler. Samtaletid og pris vises på
displayet.

nemmere og mere letforstfe-
lig end nogensinde. Det er re-
sultatet af omfattende anven-
delsesundersøgelser - foreta-
get af specialister i ergonomi
og design. Kompasknappen
med de fire pile er et vigtigt
bidrag til den lette håndte-
ring. Bare peg og klik for at
navigere og vælge i menuen.
Førstegangsbrugere kan an-
vende telefonen allerede efter
et par minutter.

Lang tale- og standby-tid
Savvy's lange tale- og stand-
byt-id sikrer, at telefonen er
klar, når den behøves og
mindsker samtidig behovet
for opladning - op til 300 ti-
mers standby og mere end tre
og en halv times taletid. Med
SLIM standardbatteriet vejer
Savvy kun 146 gram og er til-
strækkelig kompakt til at pla-
cere i en lomme eller taske -
og tilpas stor til nem brug af
tasterne. Den nye Savvy DB
fungerer både i 900 og 1800
GSM-netværk og kan anven-
des så godt som over hele ver-
den.

Blandt de mindste
og letteste
Xenium er exceptionel lille -
bare 79 cc - og nem at bære.
Den vejer kun 95 gram med
standardbatteriet, som har en
standby-tid på 150-250 timer
- langt mere end en hel uge
døgnet rundt - og en taletid
på fra 2 lh til næsten 4 timer
afhængigt af netværket. Med
højkapacitetsbatterier kan ta-
letiden nå op på næsten 6 ti-
mer!

fannik Bo Rasmussen

Xenium skiller sig ud fra andre
mobiltelefoner ved sit design,

som feks. den blå displaybelys-
ning, der giver et frisk, nyt ud-

seende. Telefonen afipejler
ejerens smag gennem tre

forskellige metallic-forver: sort
metallic, sølv metallic

og bronze.

Philips Savvyer med sin
moderne bløde form udformet
med henblik på at tiltale en
ung målgruppe. Telefonen er
let at holde i hånden og bekvem
at anvende. Den findes i tre
farver: sort, hvid og azurblå.



Nordie Personal
Leadership Programme

I ugen 8.-12. november star-
tede 18 spændte og forvent-
ningsfulde nordiske Philips-
medarbejdere et leadership-
program på Solhavegård i
Espergærde.

Det er nu tredje gang, at de
fire nordiske lande er fælles
om at arrangere dette uddan-
nelsesforløb - en proces som
strækker sig over ca. fem må-

neder. Programmet er udar-
bejdet i samarbejde med det
danske konsulentfirma PMI
fra Orø og er kædet sammen
med Philips Leadership Corn-
petencies.

De syv svenske, tre finske
samt henholdsvis fire norske
og danske deltagere havde
nogle lange arbejdsdage i den
første uge. Dette kunne dog

,-

ikke forhindre et særdeles po-
sitivt feed-back fra det første
serrunar.

Det næste seminar vil blive
afholdt i Oslo i februar. Iden
mellemliggende periode bli-
ver der en række lokale møder
af halv til hel dags varighed.

Fra Danmark er deltagerne
Lisbeth Sandager, CE-
Tommy Hjulmand, CSS-
Rasmus Nordestgaard, PCC
og ~rsten Feldborg, Øko-
norm.

jørgen Bakke

PAP har afholdt sin årlige generalforsamling
Delvis tiltrukket af udsigten til
ølsmagning samt den efterføl-
gende gallamiddag, som Tho-
mas med vanligt talent og omhu
havde kreeret med udgangs-
punkt i forskellige ølsorter, hav-
de ca. 40 af foreningens med-
lemmer fundet vej til general-
forsamlingen.

Da Michael Cronstrorn p.g.a.
jobskifte havde forladt for-
mandsposten i utide, var det en
lidt amputeret bestyrelse, som
mødte op for at aflægge beret-
ning. Generalforsamlingen blev
dog hurtigt bragt under kontrol,
idet Niels Pelle stillede sig til rå-
dighed som dirigent. Under
PeIIes kyndige ledelse skred ge-
neralforsamlingen planmæssigt
frem.

Første punkt efter valget af
dirigent, var formandens beret-
ning. Da formanden, som tidli-
gere nævnt, ikke var til stede,
tog Karin Nielsen modigt ordet.

Karin dvælede længe ved de ar-
rangementer, som bestyrelsen
trods stor travlhed med de pri-
mære jobs havde arrangeret i
det forgangne år. I flæng næv-
nes her: 0lsmagning (altid
god), vinsmagning (også god-
og med mad), bankospil og
juletræsfesr,

Lidt kortere tid dvælede Ka-
rin ved det faktum, at forårs-
festen måtte aflyses på grund af
manglende tilslutning, samt at
foreningens vedtægter er for-
svundet under flytningen.

Formandens beretning blev
taget til efterretning af forsam-
lingen. Der hørtes spredt bifald
fra de bagerste pladser. (For en
sikkerheds skyld havde man åb-
net et fad ordinært fadøl. Dette
blev prøvesmagt inden den of-
ficielle smagning.)

Næste punkt på dagsorde-
nen var kasserens beretning.
Her kunne Karin, denne gang

som lovlig valgt kasserer, aflæg-
ge et smukt regnskab. Regnska-
bet var behørigt godkendt af
foreningens to revisorer. De to
havde velvilligt accepteret et fra
kassebogen rekonstrueret regn-
skab, idet samtlige originalbi-
lag formodentlig ligger i samme
flyttekasse som vores vedtægter
og foreningens øvrige relikvier.

Generalforsamlingen god-
kendte det fremlagte regnskab
uden kommentarer.

PAP's bestyrelse
Herefter skred forsamlingen
hurtigt til valg til bestyrelsen.
Nyvalgte blev:

Danny Pedersen
Rasmus Skov
Marion Neele
medens
Rustan Peterson
blev valgt som supplant.

Bestyrelsen udgøres desuden af:

Karin Nielsen
Lars B. Hansen

Til revisorer genvalgtes:

Kurt lind
Jette Qvist

Efter at have lovet hinanden
flere arrangementer i fremti-
den, skred vi hurtigt til afte-
nens højdepunkt: 0lsmagning
ved Anders Ewald fra »Danske
Ølentusiaster- med efterføl-
gende middag. Desværre må
der ikke refereres fra denne del
af arrangementet; men hvis du
er nysgerrig, kan du jo komme
næste gang, PAP inviterer.

Hilsen
Flemming (Medico) Hansen
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PQA-90 Workshop
Tirsdag den 12. oktober
holdt vi i Philips Danmark
AlS en workshop om PQA-
90 med deltagelse afledere og
nøglepersoner fra Lys, DAP,
CE, Medico og Philips Dan-
mark. Formålet var at give en
kick-off for den danske Phi-
lips-organisation i arbejdet
med PQA-90. Workshoppen
blev ledet af den nu forhen-
værende kvalitetschef fra
Lighting i Holland, Arie van
Maaren. Endvidere deltog
den kommende kvalitetschef
for Lighting, Peter Browning.

Hvad er PQA-90?
PQA-90 - som fra år 2000
blot kommer til at hedde
PQA - er et kvalitetsledelses-
system som bygger videre på
IS09000 tankegangen for at
opnå Total Qualiry Manage-
ment. PQA-90 bygger på

• Fælles mål:
Udvikling af politikker

• Strukturændringer:
Procesledelse

• Linieledelse:
Motivering af
medarbejdere

• Involvering af alle:
Forbedringsteams

• Fælles systemer:
Principper, rammer
og værktøjer

Hvorfor skal vi tænke
påPQA-90 ...
- og hvad kan det bruges til?
Kvalitet er en vigtig del af det
daglige arbejde. Et godt og
professionelt kvalitetssystem
med gode processer skaber
færre fejl. Fejl kan f.eks. være
forkerte fakturaer, der kræver
kreditnotaer. Kreditnotaer
kræver ressourcer, som koster
penge. Forkerte fakrurer giver
endvidere utilfredse kunder.
Gode processer er med til at
skabe en bedre økonomi:

Uddannelse > Processer >
Kunder > Økonomi

Uddannelse giver mere kom-
petente medarbejdere, der ud-
vikler og forbedrer proces-
serne. Dette har indflydelse
på kunderne. Er kunderne til-
fredse, køber de mere, og
mere køb giver en bedre øko-
nomi. PQA-90 giver organi-
sationen:
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• En standard til brug
i konkurrencen
om markedsandele

• En proces til måling
af kvalitetsforbedringer

• En ramme for forbed-
ringsaktioner

og er med til at skabe funda-
mentet for BEST (Business
Excellence through Speed and
Teamwork), der blev søsat i
august måned af Cor Boon-
stra gældende for hele Philips
koncernen.

Kvalitet er ledelsens ansvar
For at give deltagerne en
større forståelse for PQA-90,
startede Arie van Maaren
workshoppen i oktober med
et rollespil, hvor hver deltager
blev konfronteret med kvali-
tets-, medarbejder- og kunde-
problemer samt forslag til løs-
ninger. Det blev hurtigt til en
livlig diskussion mellem Arie
van Maaren og deltagerne.

Arie van Maaren lagde i sin
præsentation meget vægt på,
at PQA-90 er en top-down
proces: At kvalitet er en
ledelsesopgave og -ansvar,
som ikke kan uddelegeres.
Det er ledelsens fornemste
opgave at lade kvalitet gen-
nemsyre hele organisationen.

Han forklarede også, hvor-

Der foregik en intens og interessant diskussion i de enkelte arbejds-
grupper.

dan den enkelte organisation
kan komme i gang og gaven
uddybende forklaring på sam-
menhængen mellem
IS09000, PQA-90 og BEST.
Nøgleordene på workshop-
pen var:

Næste step
Det er ikke kun nok at tale
om kvalitet. Der må også gø-
res noget. Willy Goldby sagde
i sit afsluttende indlæg, at han
vil gøre sit til, at PQA-90 bli-
ver den del af arbejdet i den
enkelte PD. Han vil person-
ligt selv gå ind i arbejdet med
PQA-90 og vil følge status i
de enkelte afdelinger på de
månedlige ledelsesmøder i
Philips Danmark.

• Kommunikation:
Involvering af medarbej-
derne giver motivation

• Synlighed:
Synliggøreise af kvalitets-
mål og kvalitetsstatus

• Anerkendelse:
Anerkendelse af hinanden
(medarbejdere og leveran-
dører)

Thomas W Jensen
Philips Medico A/S

En af opgaverne gik ud på at opstille nogle mål for »den ideelle uirksomhed«.
Stående til højre ses workshoppens leder, Arie van Maaren fra Holland.



Det skrev vi for - Redigeret af Lena Tolstmp

1000 år siden
Med den nye HARALD S Olie-
Lampe kand man i Frem-Tiden
undgaa et Problem, som
formeendig gien-kendes i alle
Landets Bopladser. Gemeenligen
vil Vægen nemlig synke ned i
Olien, efterhaanden som Lam-
pen brænde og Olien derved for-
bruges. Den tanke-vækkende
Opdagelse, som gjør en Ende på
denne Kalamitet, bestaar i al sin
Enkelhed af et sindrigt konstru-
eret Laag med et ganske lille Hul
hvori Vægen er gjort fast. Herved
vil denne forblive i samme Posi-
tion evindeligen, med mindre
man da med Fingrene trækker i
den. »Den meest nyttige Inven-
tion, som er gjort siden Sværder«,
fastslår stolt Pottemageren Ha-
rald, Søn af Frode.

60 år siden 2S år siden 1S år siden
De har sikkert ofte været udsat
for at Deres Kunder udtrykker
Tvivl eller fremsætter Kritik over-
for Modtagere med Trykknaps-
systemer. »Tror De, det kan hol-
de? - Det er så nyt endnu, og slet
ikke gennemprøvet« etc. Til
Dem, som forhandler, siger vi:
»De kan ganske rolig anbefale
PHILIPS Trykknapsystemer, vi
indestaar for dern.« Og til Hjælp
i Deres Salgsarbejde i Kundekred-
sen, giver vi Dem nedenfor et Par
Argumenter, som De kan frem-
føre overfor særlig besværlige Lyt-
~ere.T l)'kknaprerne er nyttige, -
I det mindste a to Grunde. Det
viser sig altid, at naar en Lytter
køber en ny modtager, indstiller
han, bortset fra de første Par
dage, konstant paa et Par Statio-
ner. Der uvægerlig er de samme.

Det er enorme mængder af papir
og breve, som går gennem post-
afdelingen på Industrigården på
et år: 16.000 kg breve afsendes,
og 14.000 kg modtages. Dertil
kommer den interne post, der
udgør 4.500 kg på månedsbasis.
Alt i alt ekspederes der hvert år
84.000 kg papir. Det er ingen
betingelse at have en god kondi
for at blive piccoline, for den
kommer ganske automatisk, når
der skal tilbagelægges 28.000
skridt dagligt. De er ganske vist
fordelt på 5-6 medarbejdere,
men alligevel!

For første gang kan forbrugerne
nu købe en Philips videobåndop-
tager, som fungerer efter VHS-
systemet. Dette er ikke et tegn
på, at Philips er på vej væk for vi-
deo 2000 systemet. Tværtimod.
Når Philips har taget VHS-ma-
skiner ind i sit produktprogram,
hænger det sammen med indfø-
relsen af en ny flersysrern-srra-
regi. Denne strategi skal give
Philips en større del af det sam-
lede videomarked, idet koncer-
nen har sat sig som mål at være
repræsenteret med maskiner til
de systemer, som forbrugerne nu
engang ønsker.
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Kæmpe julefrokost: på Frederil<skaj

Fredag den 3. december
var det score-julefrokost på Philips.

Efter ønsker om en stor julefrokost fremsat til
personalechefJørgen Bakke, blev der nedsat et juleudvalg,

som gjorde en kæmpeindsats for at få det hele på plads. Og det lykkedes til fulde.
Alle de involverede afdelinger spiste julefrokost på de enkelte etager.

Maden blev leveret af kantinen, og som sædvanlig var det et stort udvalg af dejlige retter.
Kl. 21.30 mødtes alle i kantinen, som var omdannet til danserestaurant, og orkestret spillede til langt ud på natten.

I mødelokalet City på 4. etage var der mulighed for at høre stille jazz.
Skønt århundredets orkan rasede udenfor, var det de færreste, der tænkte på det, før de skulle hjem!!

Der gik hverken busser eller tog, og det var ikke til at få fat i taxaer.
Men alle kom dog godt hjem med større eller mindre forsinkelser

- enkelte først næste dag.

Lena Tolstrup

Nye ansigter i Philips
Vi byder velkommen

til disse
syv nye medarbejdere,

som er tiltrådt
i rerioden 1. oktober
ti 1. december 1999:

Johnny
Kofod
er 1. oktober
startet som
service-
tekniker
i Medico
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Henrik
Kjeldskov
er 5. oktober
startet som
regnskabs-
assistent
i Lys i
Brøndby

Christian
Langseth
er 25. okto-
ber startet
som projekt-
medarbejder
i Philips
Danmark

Bo Petersen
er 1. novem-
ber startet
som service-
konsulent
i Telekom-
munikation

Tage
Poulsen
er 1. decem-
ber startet
somArea
Manager
iEMT

Michael
Leidahl
er 1. decem-
ber startet
som service-
tekniker
i Telekom-
munikation

Henrik
Wind
Jantzen
er 1. decem-
ber startet
somManager
iVDO



Time to Fly
Tirsdag d. 16. november af-
holdt Philips Telekommuni-
kation et forhandlerseminar i
Planetariet under tiden "Time
to Fly«.

Der var gået et stort arbej-
de forud med at planlægge
denne aften, udtaler salgs- og
marketingchef Johnny Frost.
Og heldigvis blev det en ud-
præget succes med deltagelse
af ca. 140 per~oner fra vores
forskellige forhandlere og
samarbejdspartnere.

Arrangementet startede kl.
16.15 med modtagelse af gæ-
sterne, som alle havde fået til-
sendt et personligt adgangs-
kort.

Kl. 16.40 bød Willy
Goldby velkommen, og kl.
17.00 blev dørene til Ornni-
maxteatret åbnet.

Her startede vi med et
multimedie-show under tiden
»War of the Worlds«. Denne
titel var afstedkommet af
Orson Well's radiohørespil fra
30'erne »Klodernes Kamp«.
Dette radiohørespil er senere
blevet sat i musik afJeff
Waynes. Denne musik blev
brugt som underlægningsmu-
sik til showet, der viste »War
of the W orlds«, nemlig kam-
pen mellem data- og telever-
denen.

Showet blev på effektfuld
vis afsluttet med en fire meter
høj oppustet »Mars machine«,
der stående i røg og damp kig-
gede olmt på tilskuerne med
sine store, grønne øjne.
Efter dette blev det mere fre-
deligt, da sales, service and
marketing director Guido

Vanherberghen fra Philips i
Hilversum kom på scenen for
at fortælle om Philips' fremti-
dige strategi, og at vi er klar
til at kæmpe denne kamp.

Dernæst havde en anden
hollænder, Wim Boom, et
indlæg om Voice over lP, og
han sluttede også af med at
konkludere, at vi er klar til
fremtiden.

Så viste »rnanden i månen«
sig, personificeret af Finn H.
Nielsen, som viste, at Philips
Telekommunikation også er
klar. Dette blev gjort ved at
præsentere alle de ansatte i
T ele på scenen.

Seancen i Omnimaxteatret
sluttede med forevisningen af
filmen »Vores kosmiske rejse«
og derefter var der buffet i
Tycho Brahe salen.

Kl. 20.00 blev gæsterne
lukket ud og havde så frit spil
til at kigge nærmere på Kø-
benhavns aften- og natteliv.

l

Mange var jo kommet fra Fyn
og Jylland.

Næste dag blev de produk-
ter, som var blevet nævnt af-
tenen før, gennemgået i detal-
jer af både danske og holland-
ske kolleger ved et seminar på
Frederikskaj, hvor ca. 40 re-

præsentanter fra vores for-
handlere deltog. Også dette
seminar blev en succes, og vo-
res forhandlere ved nu, at det
er »Time to Fly«.

Ulla Laursen
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Bankospil
i PAP
Fredag d. 19. november af-
holdt PAP det årlige banko-
spil. Og for første gang, i sa-
gens natur, skulle det afholdes
i kantinen på Frederikskaj .
Jeg må da ærligt indrømme,
at jeg havde mine betænkelig-
heder ved, at vi skulle være i
kantinen. (»Det kan vi da
ikke!") Men ros til bestyrel-
sen. Det gik upåklageligt,
uden at man sad klemt.

Bankospillet forløb som
det plejer: Først spillet, så
middagen og til sidst dansen
til levende musik.

Spillet forløb godt. Dog
var vi nogle, som ikke kunne
følge med Thomas i starten.
Men man kan selvfølgelig
også bare lade være med at
købe så mange ekstra plader!

Mange gevinster
Der blev delt mange gaver ud
- nogle gange næsten hele

bordet rundt med side-side-
sidemands-gevinster. Og
Wiwi Nielsen løb - som den
heldige - af med hovedgevin-
sten!

Maden fra Thomas & Co.
i køkkenet var også upåklage-
lig - og meget tiltrængt på
det tidspunkt. Derefter blev
der spillet op til dans, og der

var trængsel på dansegulvet
det meste af aftenen.

Det hele sluttede af med
natmad - og så var det hjem i
seng for nogle og videre i by-
en for andre.
Men alt i alt et bankospil som
det skal være på Philips!

Lena Tolstrup

Det er ikke sætternissen,
der har været på spil!
Philips i København
har fået ny adresse:

Frederikskaj 6
1780 København V

PHILISKOPET
udgives af

Philips Danmark A/S
Frederikskaj6

1780 KøbenhavnV

Redaktion:
Jannik Bo Rasmussen

(ansvarshavende)
telefon3329 33 "60

Ulla Laursen
telefon33 29 33 44

AnnyJuul
telefon33 29 37 24 .

LenaTolstrup
telefon33 29 34 07
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Nyt fra
motions-
afdelingen
Det nye motionsrum har nu
været i brug i mere end tre
måneder.

Afdelingen tæller 50 med-
lemmer, som med mere eller
mindre ildhu rar sved på pan-
den og pulsen op.

Det glæder os, at der er så
mange, der viser interesse for
rummet.

Tirsdage er der stadigvæk
aerobicfra Id. 16.15 til 17.45.
Vil du vide mere, kan du
ringe til Anny Juul på 3724.

**********

Nyt fra
bowling-
afdelingen
Bowlingafdelingen har i dag
23 medlemmer. Der trænes
hver onsdag fra kl. 17.
At de hygger sig, er der ikke
rvivl om. 17 af medlemmerne
har meldt sig til julefrokost i
Bowlinghallen.

Formanden er en pige, og
hun hedder Rikke Skov Jen-
sen. Hende kan du kontakte
på 3409, hvis du vil vide
mere om bowlingafdelingen.

**********

Farvel til
fodbold-
afdelingen
N u havde vi ellers lige (igen)
fået en fodboldafdeling - og
så er den nedlagt.

Har du interesse for fod-
bold, og kunne du tænke dig
at starte et hold, så snak med
Idrætsforeningens formand
Niels Pelle på 3465.

Philips Idrætsforening
ønsker alle en glædeligjul

og et lykkebringende
2000.

AnnyJuul



Julekonkurrencen:

Læser du Philiskopet?
Det griber stadig mere om sig
at lave undersøgelser, analyser
og evalueringer af snart sagt
hvad som helst. Hvem kender
ikke til at blive ringet op af
en, som efter at have præsen-
teret sig fortsætter med det il-
devarslende »Må jeg godt ha'
lov at stille dig et par spørgs-
rnål?«,

I Philiskopet holder vi os
naturligvis for gode til den
slags ... men på den anden si-
de kunne vi måske kombinere
en læseranalyse med julekon-
kurrencen, tænkte vi - udspe-
kulerede og beregnende, som
vi jo er. Derfor handler årets
julekonkurrence om nogle af

Gruppe l
Da medarbejderne med fami-
lie var inviteret til at se Phi-
lips' nye hus den 17. april, var
desserten ...
p Lasagne
M Islagkage
T Frisk frugt
A Kærnemælkskoldskål

Gruppe 2
Philips Consumer
Communications præsente-
rede i år en ny mobil telefon
kaldet. ..
B Select
R ErgoLine
I Genie
M McPhone

Gruppe 3
Indtil sidste sommer var Phi-
lips' personalechef Jørgen
Bakke leder af Philips i...
V Sverige
U Finland
C Ukraine
L De baltiske lande

de emner, vi har skrevet om i
årets tre første numre - altså
årgang 1999 nummer l til 3.
Konkurrencen går slet og ret
ud på at finde det rigtige af de
fire udsagn i hver af de ti
grupper nedenunder. Deref-
ter skal du overføre det tilsva-
rende bogstav - f.eks. enten
P, M, T eller A i den første
gruppe - til den løse kupon,
der ligger i bladet. På den
måde får du 10 bogstaver,
som tilsammen danner et ak-
tuelt ord.

Kuponen sendes til
Philiskopets redaktion
inden den 10. januar 2000.

Gruppe 4
Philips Elapparat har fornylig
lanceret en ny serie el-shavere
som kan tåle...
L Vand
p Temperaturer

op til 200 grader
O 380 volt
H Frost

Gruppe 5
Sidste vinter blev der under
Idrætsforeningen oprettet en
ny afdeling for. ..
A Curling
E Bowling
G Badminton
R Vinsmagning

Gruppe 6
Ved Philips Medicos infor-
mationsmøder i maj var der
også arrangeret vandcykel-
stafet...
S På Mølleåen
K I den Engelske Kanal
A På Tivolisøen
N På Peblingesøen i

København

\

Gruppe 7
Philips-søjlen uden for den
nye bygning på Frederikskaj
bliver i mørke oplyst nedefra
af...
N
M
Æ
I

Pomper-armaturer
Petroleumslamper
Pizza-armaturer
PH-lamper med
splintfrit glas

Gruppe 8
Philips Veteran Klubs som-
merudflugt gik denne gang
til...
J Frederiksborg Slot
M Koldinghus
Æ Kalles Mærsks Hede
I Jægerspris Slot

Gruppe 9
Philips Telekommunikation
har leveret et avanceret
kommunikationssystem til...
U Randers Taxa
S Taxamotor
B Krone Taxa
T Kjellerup Taxi

Gruppe 10
Stenskulpturen uden for den
nye Philips-bygning er et ori-
ginalt kunsrværk af...
R Robert Jacobsen
N Henry Moore
M Freddy Fraek
C Asger Jorn

Hvis en og anden i øvrigt
skulle finde lighedspunkter
med TV-serien »Hvern vil
være Millionær?« så er det
fuldstændig utilsigtet og til-
fældigt, og vi vil til den bitre
ende hævde vores copyright
på julekonkurrencens koncept
(som det vist hedder nu om
stunder).
Førstepræmien er en

14" TVNideo-kombination
med to tunere,
type 14PV320.

Denne lækre sag går til den
første rigtige kupon, vi træk-
ker ud. Blandt alle de ind-
sendte kuponer udtrækker vi
herefter 10 gavekort a 300 kr.
til Philips-Butikken.
Vinderne får besked direkte,
og vi bringer i øvrigt vinderli-
sten i »Philips - her & nu« og
i Philiskopets næste nummer.
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